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Aan:  

de Gemeenteraad  
 
 

 
 

        
 
Onderwerp: uitnodiging raadsvergadering 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 9 oktober 2012, 
aanvang 20.00 uur.  De vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. De raadsvergadering wordt live uitgezonden via internet. U kunt dit volgen via: http://raad.tynaarlo.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de voorzitter van de raad 
 

F.A. van Zuilen 
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Benoeming en beëdiging nieuw toegelaten raadslid 
 
4. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 september 2012 en vaststellen actielijst 
          
5. Vragenrecht 
 In artikel 41 van het Reglement van Orde is de mogelijkheid van het vragenrecht aangegeven. Een  
          lid dat vragen wil stellen meldt dit onder aanduiding van het onderwerp voor aanvang van de  
          vergadering bij de voorzitter. 

 
6. Spreekrecht 
 Artikel 17 van het Reglement van Orde zegt, dat andere aanwezigen dan de leden, de wethouders,  
          de griffier en de secretaris gezamenlijk maximaal dertig minuten het woord voeren over voor die  
          agenda geagendeerde onderwerpen. 
 
7. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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BESPREKEN 
 
8. Kadernota “Integraal Accommodatiebeleid IAB: een brug naar de toekomst!?!”  (opiniërende bespreking) 
          Gevraagd besluit:   
          - De kadernota “Integraal Accommodatiebeleid” vaststellen; 
          - De in het adviesscenario opgenomen investeringsvoorstellen nader uitwerken en in deelvoorstellen  
             voorleggen aan de raad; 
          - De uitvoering van de deelvoorstellen (dus exclusief Tynaarlo en 2e en 3e MFA in Zuidlaren) de 
             komende 40 jaar plaats laten vinden binnen de door de raad toegekende financiële ruimte; 
          - De raad twee keer per jaar informeren over de (financiële) stand van zaken en voortgang rondom de 
            uitvoering van het IAB in het algemeen en van de afzonderlijke deelprojecten in het bijzonder. 
          Besluit raad:   
 
9. Vaststelling bestemmingsplan “Tynaarlo kern” 
          Gevraagd besluit:  
          1. Het bestemmingsplan “Tynaarlo kern” bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat 
              in het GLM- bestand NL.IMRO.1730.BPTynaarlo-0401 met de bijbehorende bestand gewijzigd 
              vaststellen; 
          2. De bij dit besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan “Tynaarlo 
              kern” gewijzigd vaststellen; 
          3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 
          Besluit raad:    
 
10. Vaststelling bestemmingsplan appartementencomplex Gen. Snijdersweg Paterswolde 
          Gevraagd besluit:  
          1. Het bestemmingsplan appartementencomplex Generaal C.J. Snijdersweg te Paterswolde definitief 
              vaststellen. 
          2. Voor dit bouwplan geen exploitatieplan vaststellen.                                         
          Besluit raad:     
 
11. Verordening vergoeding inzameling oud papier (2012) 
          Gevraagd besluit:  Opnieuw vaststellen verordening vergoeding inzameling oud papier. 
          Besluit raad:   
 
12. Jaarverslag en Jaarrekening 2011 stichting openbaar onderwijs Baasis 
          Gevraagd besluit: 
          - Kennis nemen van het jaarverslag 2011; 
          - Instemmen met de jaarrekening 2011 van stichting openbaar onderwijs Baasis; 
          - Akkoord gaan met bijgevoegde antwoordbrief aan stichting Baasis.  
          Besluit raad:   
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
13. Concept regionaal beleidsplan 2013-2014 Noord- Nederland “T”   
          Gevraagd besluit:  
          1. De gemeenteraad informeren over het nieuwe politiebestel en de gemeenteraad horen inzake  
              het concept regionaal beleidsplan 2013-2014 Noord- Nederland.  
          2. De beoogd regioburgemeester informeren over de reactie van de gemeenteraad. 
          Besluit raad:  
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14. Controleprotocol  jaarrekening 2012 
          Gevraagd besluit:   
          1. Het controleprotocol jaarrekening 2012 vaststellen. 
          2. Het normenkader ter kennisgeving aannemen. 
          3. Als specifieke onderzoeksvragen aan de accountant op te dragen: 
          - Verbonden partijen (Is het risicomanagement en het toezicht voldoende en actueel om de  
             verantwoordelijkheid van de gemeente goed te kunnen vullen?) 
          - Mee te nemen budgetoverschotten naar de volgende jaren (Hoe is het afloop van de mee te nemen  
            budgetten van voorgaande jaren en op welke wijze kan de begroting van me te nemen gelden verbeterd 
            worden?) 
           Besluit raad:    
 
15. Bestemmingsplan Holtenweg te Vries 

Gevraagd besluit: . Een bestemmingsplanprocedure starten voor Holtenweg Vries en het 
          voorontwerpbestemmingsplan vrijgeven voor inspraak en vooroverleg. 
          Besluit raad:   
 
16. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 11,18 en 25 september 2012; 
          Verzonden brieven:  

- 17 september, aan de Gemeenteraad, betreft: Reactie op bezwaren Aqualaren; 
- 20 september, aan de Gemeenteraad, betreft: Stand van zaken centrumontwikkelingen Zuidlaren; 
- 24 september, aan de Gemeenteraad, betreft: Voortgang huisvesting statushouders; 
Ter inzage: 
- Stukken voor openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde van 
  maandag 1 oktober 2012; 
- Reactie op co-design bijeenkomst 30 mei 2012; 
- Jaarverslag en jaarstukken 2011 en begroting 2012 stichting bibliotheek Tynaarlo; 
- Nadere uitwerking stedelijke wateropgave Eelde/Paterswolde; 
- Reactie op brief van G.R. Wagenborg inzake plannen herontwikkeling Prins Bernardhoeve; 
- Reactie op brief Leefbaar Tynaarlo inzake stichting openbaar onderwijs Baasis; 

          Besluit raad:    
  
17. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 27 september 2012) 

Besluit raad:  
 
18. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
19. Sluiting           

 
 

“T” = tijdgebonden 
 
 
Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad     


